
Актуальний прайс компанії “AleGo” до кінця 2022 року

Повне технічне обслуговування (ТО) мпк 
(регулювання+змазка+очищення фурнітури) створка/двері 300 / 350

Регулювання вхідної мпк двері/алюмінієвої двері 600 / 800

Заміна ущільнювача без екструдування, пінополіуретан 
Німеччина, м.п. з урахуванням роботи 89

Заміна ущільнювача з екструдування, пінополіуретан 
Німеччина, м.п. з урахуванням роботи 105

Заміна ущільнювача з екструдування (Steko, старий КBE, 
Dekenink) пінополіуретан Німеччина, м.п. з урахуванням роботи 125

Закладення щілин до 4 мм герметиком всередині/зовні, м.п. 80 / 120

Усунення великих щілин піною, м.п. 350

Засверлювання відповідної планки Roto 150

Монтаж клюшки на низ створки з роботою вікно/двері 850 / 950

Дрібний ремонт фурнітури вікна/двері без заміни деталей 300 / 350

Перерозклинювання створки вікна/двері 300 / 350

Перевстановлення петлі мпк вікна/двері 300 / 350

Встановлення зовнішнього прижиму (мінімум 2 шт.) 390

Заміна нижньої петельної групи вікно/двері (ТО плюсуємо обов’
язково) 800+ТО / 900+ТО

Заміна нижньої петельної групи ЄВРОБРУС вікно/двері (ТО 
плюсуємо обов’язково) 900+ТО / 1150+ТО



Заміна нижньої ПОСИЛЕНОЇ петельної групи вікно/двері (ТО 
плюсуємо обов’язково) 1000+ТО / 1100+ТО

Встановлення ручки з замком на мпк вікно 450

Встановлення дитячих замків на мпк вікно, за 1 шт. 380

Встановлення дитячих замків на алюміній, за 1 шт. від 650 грн.

Встановлення протизламних прапорців, за 1 шт. 350

Заміна поворотної ручки стандарт/преміум (Hoppe Німеччина) 
на мпк вікні 290 / 490

Заміна декорів на петлях, 1 комплект 100

Встановлення ручки курця 150

Встановлення балконної клямки (защілки) 500

Встановлення защілки Зігенія 650

Зварна клюшка (кутова передача + подовжувач від іншої 
фурнітури) 950

Виготовлення москітних сіток, за 1 м.кв. (біла та коричнева), 
профіль Анвіс 500

Виготовлення москітних сіток, за 1 м.кв. (антрацит), профіль 
Анвіс 600

Доставка москітних сіток, вся партія 300

Монтаж москітної сітки на пластикове вікно 50

Перероблення фурнітури вікна на поворотно-відкидну (вказана 
вартість робіт+фурнітура) створка 2500 (з них робота 850)



Перероблення фурнітури мпк балконної двері на поворотно-
відкидну (вказана вартість робіт+фурнітура) дверь 2900 (з них робота 900)

Встановлення приточно-вентиляційного клапану (1 
виріб+робота) 750

Глибоке очищення з повною розборкою фурнітури вікно/двері 800 / 1000

Підпінювання відливу, м.п. 350

Стизування піни (покриття спеціальним герметиком стизом, 
який не дозволяє руйнувати піну з вулиці), м.п.

250-350
в залежності від ширини 

піни

Бітумна стрічка нанесення на піну 50 мм, за м.п. 450

Бітумна стрічка нанесення на піну 100 мм, за м.п. 650

Бітумна стрічка 300 мм для обезшумлювання козирьків та 
відливів, за м.п. 950

Встановлення нащільника від бруду вікно/двері, за 1 шт. 80 / 80

Монтаж 3-го скла включає: помивку скла якісними засобами і 
поклейка французької термозбіжної плівки, яка служить від 3 до 
5 сезонів, м.кв.

450

Повна заміна фурнітури вікна в залежності від марки 2800-3300

Повна заміна фурнітури двері в залежності від марки 3000-3500

Повна заміна фурнітури вікна/двері євробрус (регулювання 
включено) 3900/4500

Точкове силіконення щілин (круглі отвори до 3 см), за 1 точку. 50

Заміна стандартної відповідної планки (зацеп) / потовщеної 
відповідної планки 60 / 70



Засверлювання відповідної планки на старій фурнітурі Roto 150

Ремонт відповідної планки провітрювання 150

Заміна відповідної планки провітрювання 200

Заміна ножиці механізма провітрювання + робота + 
регулювання 850

Заміна привода в залежності від марки та кількості запчастин 1250-1450

Заміна секрета замка мпк дверей 600

Заміна середнього запора клюшки з одним прижимом по 
вертикалі вікно/двері 850+ТО / 950+ТО

Заміна середнього запора клюшки з трьома прижимами по 
вертикалі вікно/двері 1100+ТО / 2300+ТО

Заміна обломаних пластикових ручок на москітних сітках на 
металеві, комплект (2 шт.) 100

ТО алюмінієвої створки вікна/двері 400 / 450

ТО євробрус вікно/двері 650 / 750

Заміна ущільнювача на євробрусі, м.п. 130


